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Tehénfejésről tett közzé videót az Állatkert 
A városi emberek számára ma már a haszonállatok is egzotikusnak számítanak 

 
Budapest, 2022. április 28. (csütörtök) – A tehénfejésről tett közzé egy videót a Budapesti Állatkert – 
ismeretterjesztő céllal. A városlakó emberek számára ugyanis a gazdasági haszonállatok egyre inkább 
egzotikumot jelentenek, és a jószágok körüli teendőkről is a társadalom egyre kisebb részének vannak 
világos fogalmai. Az Állatkert ezért is tartja fontosnak, hogy az egzotikus vadállatok mellett háziállatokat 
is bemutasson a nagyközönségnek. 
 
Napjainkban egyre több a városlakó ember, akik számára, különösen a nagyvárosokban, az olyan 
gazdasági haszonállatok, mint a szarvasmarha, a juh vagy a kecske már-már egzotikusnak számítanak. 
Sokan még a kecskéket és a juhokat sem igatán tudják megkülönböztetni, és gyakran bizonytalanok a 
tehén, bika, kos, jerke, ürü, ártány stb. szavak pontos jelentését illetően. Az állatkerti szakemberek 
tapasztalatai is ezt erősítik meg, olyannyira, hogy a városi gyerekek egy részének a boltban kapható tej 
eredetéről is csak homályos elképzeléseik vannak. 
 
A Budapesti Állatkert ezért nemrégiben egy olyan kisfilmet készített, amelyben a tehénfejés műveleteit, 
folyamatát mutatják be ismeretterjesztő jelleggel. A városligeti intézmény honlapján és közösségi média 
felületein közzétett videó főszereplője az állatkerti Majorságban lakó Bimbó, Budapest kedvenc tehene, 
valamint a gondozók, akik minden fontos dolgot elmondanak és be is mutatnak a tehénfejéssel 
kapcsolatban. 
 
A videó az alábbi helyeken érhető el: 

• az Állatkert honlapján: https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/hirek/a-fejes-titkai 

• az Állatkert Youtube-csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=TUCJXfn-ghM 

• az Állatkert Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/allatkert/videos/1252389315501443 
 
Ma már a világ sok más állatkertje is fontosnak tartja a gazdasági haszonállatok bemutatását, illetve a 
velük kapcsolatos ismeretterjesztést, ennek jelentőségét azonban legkorábban a Budapesti Állatkertben 
ismerték fel. Lendl Adolf, a kert egykori igazgatója már 1909-ben azt az álláspontot képviselte, hogy egy 
nagyvárosi állatkertben háziállatokat is be kell mutatni, s ezzel mintegy fél évszázaddal megelőzte a 
korát, hiszen az állatkerti világban ez a gondolat csak az 1960-as évektől kezdve vált nemzetközi szinten 
elterjedté.  
 
A Budapesti Állatkertben külön zónát alakítottak ki a háziállatok bemutatására. Az állatkerti Majorságban 
és a szomszédos területeken a nagyközönség magyar tarka szarvasmarhát, mangalica sertést és 
minnesotai törpesertést, gyimesi racka és kameruni juhokat, kameruni törpekecskéket, valamint lovakat, 
szamarat, nyulat is láthat, sőt ugyanitt egy kisebb baromfiudvart is kialakítottak. Emellett néhány 
egzotikus háziállattal, így alpakákkal és kétpúpú tevékkel is találkozhatnak a látogatók.  
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